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PHÂN BỔ SNAP P-EBT 

 
 
Bắt đầu từ tháng này, khoảng một triệu trẻ em 
trên toàn Illinois sẽ nhận được các phúc lợi thực 
phẩm bổ sung do liên bang tài trợ, giá trị lên tới 
$110 triệu mỗi tháng. Sau khi tiểu bang yêu cầu 
mở rộng tính hội đủ điều kiện của chương trình, 
trợ cấp thực phẩm bổ sung, được tài trợ thông 
qua Cơ Quan Thực Phẩm và Dinh Dưỡng của Sở 
Nông Nghiệp Hoa Kỳ, dự kiến sẽ được cung cấp 
cho thêm khoảng 200.000 trẻ em hội đủ điều kiện 
trong năm học này so với năm trước. 

 
Các gia đình không cần nộp đơn cho lần cấp phúc 
lợi P-EBT này. Trong những tuần tới, mỗi trẻ em 
hội đủ điều kiện sẽ được nhận một thẻ P-EBT, 
thẻ này có thể được sử dụng để mua các mặt hàng 
thực phẩm tại các nhà bán lẻ được EBT ủy 
quyền, bao gồm hầu hết các cửa hàng tạp hóa tại 
Illinois. Những thẻ này sẽ được gửi qua bưu điện 
đến địa chỉ trường học ghi trong hồ sơ của trẻ. 

 
Chương Trình Chuyển Phúc Lợi Điện Tử trong 
Đại Dịch (P-EBT) là một phần của phản ứng 
của chính phủ Hoa Kỳ trước đại dịch COVID-
19. Để biết thêm thông tin, xin truy cập 
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=131 
776. 

 
THÁNG NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ CỜ 
BẠC 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois, và Hội Đồng 
Về Các Vấn Đề Cờ Bạc Illinois (ICPG), hợp 
tác với Hội Đồng Quốc Gia Về Các Vấn Đề Cờ 
Bạc (NCPG) đã chọn tháng Ba để giúp những 
người đang gặp những vấn đề cờ bạc. Chủ đề 
của chiến dịch là "Nhận Thức + Hành Động" 
có nghĩa là 

triển khai những hành động và trao đổi về các 
vấn đề cờ bạc và hướng đến những người cần 
được giúp đỡ. 

 
Các tổ chức điều trị của IDHS cung cấp các 
dịch vụ điều trị và quan hệ cộng đồng sẽ tài trợ 
cho các hoạt động và sự kiện giáo dục dành cho 
cư dân Illinois trong cả tháng Ba. Năm nay, 
Ngày Tầm Soát Quốc Gia sẽ được tổ chức vào 
Thứ Ba, Ngày 9 Tháng Ba, 2021. Để biết thêm 
thông tin về tất cả các sự kiện PGAM, xin truy 
cập https://weknowthefeeling.org. 

 
Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang gặp 
phải những vấn đề về cờ bạc, xin gọi số 1-800-
GAMBLER, gửi tin nhắn "ILGAMB" đến 
53342. Quý vị cũng có thể truy cập 
https://weknowthefeeling.org để biết thêm 
thông tin về vấn đề cờ bạc và cách nâng cao 
nhận thức và hành động về vấn đề cờ bạc. 

 
THÁNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ
 KHUYẾT TẬT 
PHÁT TRIỂN 

 
 
Đầu Tháng Ba, Hiệp Hội Quốc Gia Các Hội 
Đồng Về Khuyết Tật Phát Triển (NACDD), và 
các đối tác đã làm việc cùng nhau để phát động 
một chiến dịch mạng xã hội nhấn mạnh vào 
những cách mà những người bị và không bị 
khuyết tật có thể cùng nhau tạo nên các cộng 
đồng khỏe mạnh, đa dạng. 

 
Mục tiêu của chiến dịch là nâng cao nhận thức 
về việc hòa nhập của những người bị khuyết tật 
phát triển vào mọi mặt của đời sống cộng đồng, 
cũng như nhận thức về những rào cản mà những 
người khuyết tật đôi khi vẫn phải đối mặt khi kết 
nối với các cộng đồng nơi họ sống. 
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Chúng tôi muốn sử dụng chiến dịch này để cho 
thấy những công việc tuyệt vời đang được thực 
hiện để tôn vinh và nâng cao cuộc sống của 
những người bị khuyết tật phát triển. 

 
PHÚC LỢI BẢO HIỂM Y TẾ MỚI CHO 
NGƯỜI NHẬP CƯ CAO TUỔI 

 
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois (IDHS) nhắc nhở 
quý vị rằng các phúc lợi y tế tương tự với các 
phúc lợi được cung cấp trong chương trình bảo 
hiểm Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật hiện 
được cung cấp cho những người từ 65 tuổi trở 
lên không phải là công dân Hoa Kỳ và không đáp 
ứng về tình trạng di cư của Medicaid. Chương 
trình đặc biệt do Tiểu bang tài trợ này gọi là Phúc 
Lợi Y Tế Cho Người Cao Tuổi Nhập Cư. 

 
Các cư dân Illinois có thể nộp đơn xin tham gia 
các chương trình y tế này bằng một trong những 
cách sau: 
• trực tuyến tại www.ABE.Illinois.gov 
• bằng cách liên hệ với một Cơ Quan Dịch 

Vụ Cộng Đồng (có trợ giúp bằng 59 thứ 
tiếng) 

• bằng cách gọi điện đến số 1-800-843-
6154 

• bằng cách gửi Đơn Bằng Giấy qua bưu 
tín. 

 
TRUNG TÂM NGUỒN LỰC GIA ĐÌNH 
ILLINOIS 

 
 
Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình Illinois 
(IFRC) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức hội 
thảo theo nhu cầu và huấn luyện cho các 
nhà cung cấp dịch vụ phòng ngừa sử dụng 
chất gây nghiện, các nhân viên dịch vụ nhân 

sinh, và 
các tổ chức cộng đồng quan tâm trong lĩnh vực 
hỗ trợ các gia đình đang gặp vấn đề về rối loạn 
sử dụng chất gây nghiện và/hoặc tâm thần. Các 
dịch vụ kỹ thuật có thể thực hiện ảo hoặc qua 
điện thoại cho tới khi việc thực hiện trực tiếp an 
toàn, và các hội thảo qua web sẽ được cung cấp 
vào mùa xuân. 

 
Để biết thêm thông tin về IFRC, xin 
truy cập illinoisfamilyresources.org. 

 
DỊCH VỤ GIAO HÀNG HOẶC TỰ GỬI 
ĐỒ TRỰC TUYẾN SNAP 

 

Sở Dịch vụ Nhân sinh Illinois (IDHS) tự hào 
được hợp tác với ALDI, Amazon, và Walmart 
trong việc cung cấp dịch vụ mua hàng SNAP trực 
tuyến trên toàn Tiểu bang cho hơn 1,9 triệu 
khách hàng của SNAP tại Illinois trên khoảng 1 
triệu hộ gia đình. Những người tham gia có thể 
tiếp cận thực phẩm tươi sống và các loại nguyên 
liệu cơ bản từ ALDI thông qua dịch vụ giao hàng 
và tự gửi đồ trong ngày của Instacart. 

 
Để sử dụng các lợi ích SNAP trực tuyến, hãy truy 
cập shop.aldi.us, Amazon.com/SNAP, hoặc 
Grocery.Walmart.com, và làm theo hướng dẫn 
trên màn hình. Để đăng ký SNAP hoặc để biết 
thêm thông tin, vui lòng truy cập dhs.state.il.us. 

 
Bất kỳ hãng bán lẻ nào quan tâm đến việc tham 
gia chương trình này có thể tìm hiểu thêm
 thông tin và nộp 
đơn tại http://www.fns.usda.gov/snap/online- 
purchasing-pilot 


